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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύλη, 6 Αυγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 14769

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της αριθμ. 10/2015 τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ήμου Πύλης
Αριθμός απόφασης 207/2015
Θ Ε Μ Α: Τροποποίηση της αριθμ. 321/2012 απόφασης του
∆ημοτικού

Συμβουλίου

Πύλης

σχετικά

με

την

έγκριση

Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Πύλης.
Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις
είκοσι εννιά (29) Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, συνήλθε σε δημόσια
τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ.
14016/24-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του ∆ημοτικού
Συμβουλίου, στους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και στον κ.
∆ήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών του ∆.Σ. βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γιαννοτάκης Αθανάσιος (Πρόεδρος)

1. Κατσίβελος Βύρων

2. Καλαμαράς Στέφανος

2. Καραΐσκου Γεωργία

3. Τόλιας Νικόλαος

3. Αναγνώστου Βασίλειος

4. Τζιορτζιώτης Γεώργιος

4. Νάκος Χρήστος

5. Ζιάκας Σταύρος

5. ∆ούλαλας Κωνσταντίνος

6. Μπόμπορας Παύλος

6. Παλλαντζάς Γεώργιος

7. Αλέκος Ευάγγελος

7. Μπόμπορας Αθανάσιος

8. Χαντζής Σωτήριος

8. Λέφας Παναγιώτης

9. Αγγέλης Σωτήριος

9. Κουφογάζος Κωνσταντίνος

10. Μπακάλης Χρήστος

10. Παναγιώτου Γεώργιος

11. Πλαστήρας Κωνσταντίνος
12. Τζάνης Βησσαρίων (Άρης)

που δεν παραβρέθηκαν αν και
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13. Κωστάκης Αθανάσιος

κλήθηκαν νόμιμα

14. Οικονόμου Λαμπρινή (Ρούλα)
15. Κρούπης Κωνσταντίνος
16. Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος
17. Κουτσονάσιος Ιωάννης
18. Μπάκος Ευάγγελος
19. Μπακλαβάς Σπυρίδων
20. Καλαντζής ∆ημήτριος (Τάκης)
21. Σακελλάριος Πέτρος
22. Λαμπρογεώργος Ηλίας
23. Ζάχος Απόστολος
Σε σύνολο σαράντα τριών (43) Προέδρων/Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων
παραβρέθηκαν παρόντες δεκατέσσερις (14), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ελάτης: Χαμψάς Βασίλειος

Αγίου Βησσαρίωνα: Τριχιάς Γεώργιος

Παραποτάμου: Καλυβιώτης Παναγιώτης-Όθων

Γόμφων: Ποντίκας Αθανάσιος

Πηγής: Τζιμόπουλος Βασίλειος

∆ροσερού: Γεροβασίλη Βασιλική

Πιαλείας: Λεμονάς Νικόλαος

Ελευθεροχωρίου: Παπαγεωργίου Σπυρίδων

Πύλης: Πανάγου-Περγαντή Μαρίνα

Κοτρωνίου: Αναγνώστου Απόστολος

Ροποτού: Ρομπιές Γεώργιος

Λυγαριάς: Παπαϊωάννου-Τσιώκου Μαρία

Αρματολικού:Τεντολούρης Παναγιώτης

Μουριάς: Κανίστρας Κωνσταντίνος

Βαλκάνου: Λέφας Αθανάσιος

Μυροφύλλου: Ράπτης Γεώργιος

Βροντερού: Πάνος Κωνσταντίνος

Παλαιομοναστήρου: Μπουτζιώλης Θωμάς

Καλογήρων: Γεωργομάνος Ιωάννης

Στουρναραίικων: Λαμπρογεώργου Γεωργία

Νέας Πεύκης: Σακκομήτρος Κωνσταντίνος

Φήκης: Λιούτας Αθανάσιος

Παλαιοκαρυάς: Καψάλης Γεώργιος

Φιλύρας: Βαμπούλα Ευαγγελία

Παραμέρου: Αναγνώστου Ηλίας

Αγίου Νικολάου: Καλόγηρος Αχιλλεύς

Πύρρας: Γιώτας Απόστολος

Αγίου Προκοπίου: Αλέξης Γεώργιος
Αθαμανίας: Πολύμερος ∆ημήτριος
Βαθυρρεύματος: Κατσαρός Λεωνίδας
Γαρδικίου: Αλεξίου Αριστείδης
∆έσης: Μήτσιος Αναστάσιος
∆ροσοχωρίου: Ευαγγελόπουλος ∆ημήτριος
Κορυφής: Χονδρός Χαρίλαος
Λιβαδοχωρίου: Πολυγένης Γεώργιος
Μεσοχώρας: Σακκάς Αθανάσιος
Μοσχοφύτου: Κούτσικος Στυλιανός
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Νεράιδας: Βλαχογιάννης Κυριάκος
Νεραϊδοχωρίου: Μαργαρίτης Απόστολος
Παχτουρίου: Μπόλλης Παναγιώτης
Περτουλίου: Κουτσιανίτης Στέφανος
Πετροχωρίου: Οικονόμου Χριστίνα
Πολυνερίου: Βλαχοδήμος Παναγιώτης
που δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα.

Παρόντος του ∆ημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήμου, κ. Μαρκαντά Φανή, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης σχετικά με την τροποποίηση της αριθμ. 321/2012 απόφασης του
∆ημοτικού Συμβουλίου Πύλης σχετικά με την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής
Αγοράς Πύλης είπε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1ε και 3 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 του
Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων:
1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με
τις οποίες:
ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών,….
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά
συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο
δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010:
Στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων προστίθενται οι ακόλουθες
αρμοδιότητες:
32.Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό
του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών
αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση
τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό
συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους
δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'):
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«Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Περιφερειακών Συμβουλίων των
Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές της
Περιφέρειας Αττικής και της Mητροπολιτικής Eνότητας Θεσσαλονίκης και των ∆ημοτικών
Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, που
εκδίδονται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4264/14, λαμβανομένων
υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών
αγορών ρυθμίζονται θέματα ιδίως όπως:
α) οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των
θέσεων των επαγγελματιών πωλητών που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε
οποιαδήποτε μορφή και άνθη, καθώς και των θέσεων των πωλητών που διαθέτουν
τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη,
β) οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων,
καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των
πωλητών, στάθμευσης αυτοκινήτων αδειούχων πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση,
εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων
(αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών κυλικείων,
γ) ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, μεταφοράς εξοπλισμού και
εμπορευμάτων, πριν και μετά από το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των λαϊκών
αγορών,
δ) καθαριότητα του χρησιμοποιούμενου χώρου από τους αδειούχους πωλητές, άμεση
συλλογή των απορριμμάτων και των χαρτοκιβωτίων, τρόπος έκθεσης και πώληση των
προϊόντων και ειδικότερα των νωπών ψαριών - συλλογής και απομάκρυνσης των νερών
από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών,
απολύμανσης του χώρου, απαγόρευσης καθαρισμού ψαριών,
ε) τις διαστάσεις, τον τύπο και το περιεχόμενο των πινακίδων που υποχρεούνται οι
πωλητές να τοποθετούν σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης, ιδίως το
ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, την ιδιότητα του πωλητή (παραγωγός ή επαγγελματίας
ή παραγωγός βιολογικών προϊόντων), τον αριθμό μητρώου, την περιοχή παραγωγής
των προϊόντων και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο,
στ) ο τύπος, το χρώμα και το υλικό του εκθετηρίου των πωλούμενων προϊόντων και του
στεγάστρου του, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και ενιαία αισθητική, καθώς και ο
τρόπος εμφάνισης και συμπεριφοράς των πωλητών.»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. v της παρ. 1β του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η
επιτροπή ποιότητας ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 και
την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής
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κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους
λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 του Κώδικα
∆ήμων και Κοινοτήτων:
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες
κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του ∆ήμου ή της Κοινότητας,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών
σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν
συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι
προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ∆ήμου ή της
Κοινότητας.
Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν
ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων
επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο μέσο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006 του Κώδικα
∆ήμων και Κοινοτήτων:
2. Οι δημοσιεύσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, γίνονται με τοιχοκόλληση σε
ειδικό πίνακα του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για
αυτόν το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο
μαρτύρων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 του Κώδικα
∆ήμων και Κοινοτήτων:
6. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύεται
πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των
αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο
δημοτικό κατάστημα, εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη
δημοσίευση

των

αποφάσεων

του

δημοτικού

συμβουλίου.

Οι

κανονιστικού

περιεχομένου αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες στο
δημοτικό κατάστημα και οι ατομικές διοικητικές πράξεις τουλάχιστον σε περίληψη. Για
τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από δημοτικό υπάλληλο ή άλλο δημόσιο
όργανο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μας υπέβαλε την αριθμ. 40/2015 απόφασή της με θέμα
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 321/2012 Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου Πύλης
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«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Πύλης» και το παρακάτω
περιεχόμενο:

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 321/2012 Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου
Πύλης «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Πύλης» λέγοντας ότι:
Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4264/2014 Άσκηση Εμπορικών ∆ραστηριοτήτων
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 118/15.05.2014/ τεύχος Α’), ο
Κανονισμός Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Πύλης θα πρέπει να τροποποιηθεί
ως κάτωθι:
Άρθρο 1ο:
Καταργούνται οι μέχρι τώρα ορισμένες θέσεις και αναπροσαρμόζονται με βάση
το συνημμένο Τοπογραφικό ∆ιάγραμμα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3,
άρθρου 3 του Ν. 4264/2014:
α) Οι θέσεις από 1 έως 4 θα καταληφθούν από πωλητές αλιευτικών προϊόντων
β) Οι θέσεις από 5 έως 40 θα καταληφθούν από παραγωγούς προϊόντων γης
και θάλασσας
γ) Οι θέσεις από 41 έως 47 θα καταληφθούν από επαγγελματίες πωλητές
λαϊκών αγορών προϊόντων γης
δ) Οι θέσεις από 48 έως 52 θα καταληφθούν από επαγγελματίες πωλητές
λαϊκών αγορών που δεν διαθέτουν προϊόντα γης και θάλασσας.
Στην περίπτωση που οι θέσεις πωλητών στην κατηγορία δ’ δεν επαρκούν,
μπορούν να καταλαμβάνουν τυχόν κενές θέσεις της αμέσως προηγούμενης
κατηγορίας.
Άρθρο 6ο:
Αντικαθίσταται η λέξη «πινακίδα» με τη φράση «μεταλλική λευκή πινακίδα»
Άρθρο 7ο:
Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: Α) επαγγελματίες πωλητές 4,5 μέτρα
Β) παραγωγοί 3,5 μέτρα
Στην παράγραφο 10 προστίθεται η φράση: Απαγορεύεται ο καθαρισμός ψαριών
στο χώρο της Λαϊκής
Κατόπιν ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Στη συνέχεια η ΕΠΟΙΖΩ αφού συζήτησε το θέμα και αφού έλαβε υπόψη
Την υπ. αριθμ. 14/2012 Απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου Πύλης
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Πύλης»
τις διατάξεις της παρ.3, άρθρου 3 του Ν. 4264/2014
την ανάγκη εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού
Αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης την τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 321/2012 Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου Πύλης «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Πύλης» ως εξής:
Άρθρο 1ο:
Καταργούνται οι μέχρι τώρα ορισμένες θέσεις και αναπροσαρμόζονται με βάση
το συνημμένο Τοπογραφικό ∆ιάγραμμα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3,
άρθρου 3 του Ν. 4264/2014:
α) Οι θέσεις από 1 έως 4 θα καταληφθούν από πωλητές αλιευτικών προϊόντων
β) Οι θέσεις από 5 έως 40 θα καταληφθούν από παραγωγούς προϊόντων γης
και θάλασσας
γ) Οι θέσεις από 41 έως 47 θα καταληφθούν από επαγγελματίες πωλητές
λαϊκών αγορών προϊόντων γης
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δ) Οι θέσεις από 48 έως 52 θα καταληφθούν από επαγγελματίες πωλητές
λαϊκών αγορών που δεν διαθέτουν προϊόντα γης και θάλασσας.
Στην περίπτωση που οι θέσεις πωλητών στην κατηγορία δ’ δεν επαρκούν,
μπορούν να καταλαμβάνουν τυχόν κενές θέσεις της αμέσως προηγούμενης
κατηγορίας.
Άρθρο 6ο:
Αντικαθίσταται η λέξη «πινακίδα» με τη φράση «μεταλλική λευκή πινακίδα»
Άρθρο 7ο:
Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: Α) επαγγελματίες πωλητές 4,5 μέτρα
Β) παραγωγοί 3,5 μέτρα
Στην παράγραφο 10 προστίθεται η φράση: Απαγορεύεται ο καθαρισμός ψαριών
στο χώρο της Λαϊκής.
Το Τοπικό Συμβούλιο Πύλης, με την αριθμ. 12/2015 απόφασή του διατυπώνει τη
σύμφωνη γνώμη του σχετικά με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 40/2015 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση της αριθ. 321/2015 απόφασης του
∆ημοτικού Συμβουλίου Πύλης «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς
Πύλης».
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η τροποποίηση της αριθμ. 321/2012 απόφασης
του ∆ημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου,
Την αριθμ. 321/2012 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου,
Την αριθμ. 40/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
Την αριθμ. 12/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Πύλης,
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος
Α΄),
Τις διατάξεις της παρ. 1Β ν του άρθρου 73, της παρ. 8 του άρθρου 67, της παρ. 3 του
άρθρου 80,

του άρθρου 84, της παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 79 και του άρθρου 284 του Ν. 3463/2006
του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (ομόφωνα)
Την τροποποίηση της αριθμ. 321/2012 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά
με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Πύλης σύμφωνα με την εισήγηση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως εξής:
Άρθρο 1ο:
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Καταργούνται οι μέχρι τώρα ορισμένες θέσεις και αναπροσαρμόζονται με βάση το
συνημμένο Τοπογραφικό ∆ιάγραμμα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, άρθρου 3
του Ν. 4264/2014:
α) Οι θέσεις από 1 έως 4 θα καταληφθούν από πωλητές αλιευτικών προϊόντων β) Οι
θέσεις από 5 έως 40 θα καταληφθούν από παραγωγούς προϊόντων γης και θάλασσας
γ) Οι θέσεις από 41 έως 47 θα καταληφθούν από επαγγελματίες πωλητές λαϊκών
αγορών προϊόντων γης
δ) Οι θέσεις από 48 έως 52 θα καταληφθούν από επαγγελματίες πωλητές λαϊκών
αγορών που δεν διαθέτουν προϊόντα γης και θάλασσας.
Στην περίπτωση που οι θέσεις πωλητών στην κατηγορία δ’ δεν επαρκούν, μπορούν να
καταλαμβάνουν τυχόν κενές θέσεις της αμέσως προηγούμενης κατηγορίας.
Άρθρο 6ο:
Αντικαθίσταται η λέξη «πινακίδα» με τη φράση «μεταλλική λευκή πινακίδα»
Άρθρο 7ο:
Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής: Α) επαγγελματίες πωλητές 4,5 μέτρα Β)
παραγωγοί 3,5 μέτρα
Στην παράγραφο 10 προστίθεται η φράση: Απαγορεύεται ο καθαρισμός ψαριών στο
χώρο της Λαϊκής.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 321/2012 απόφαση του ∆ημοτικού
Συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο
δημοτικό κατάστημα του ∆ήμου και να παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη σε χώρο του
δημοτικού καταστήματος που είναι προσιτός στο κοινό, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114), στην ιστοσελίδα του
δήμου και περίληψη αυτής, σε μια εβδομαδιαία ή ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 207/2015
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γιαννοτάκης Αθανάσιος
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γιαννοτάκης Αθανάσιος
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